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ΘΕΜΑ :   Περί της Ελληνικής Ιθαγένειας και εγγραφής σε δηµοτολόγια ∆ήµου της χώρας της ….., γεν. 
το έτος ……. στο …….  

Σχετ : α) Το υπ’ αριθµ. πρωτ. ………. έγγραφο του Τµήµατος Ασφαλείας …..... 
β) Το υπ’ αριθµ. πρωτ. ………. απόσπασµα εγγραφής στα δηµοτολόγια του ∆ήµου ….. 
γ) Τα υπ’ αριθµ. πρωτ. ………. έγγραφά σας. 

 
 Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος και µετά από έρευνα 
που διενήργησε η Υπηρεσία µας, σε συνεργασία µε αρµόδιες αρχές, προέκυψε ότι η ………… φερόταν 
γραµµένη στα παλαιά Μητρώα Θηλέων του ∆ήµου …….. µε α/α 3, σύµφωνα µε το ανωτέρω (β) 
σχετικό, βάσει του οποίου εκδόθηκε το έτος …… το υπ' αριθµ.  …… ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας 
από το Ζ' Παρ. Ασφαλείας ……….., αλλά όχι στα εν ισχύ δηµοτολόγια του εν λόγω ∆ήµου.
Σας γνωρίζουµε ότι η εγγραφή προσώπου σε εν ισχύ δηµοτολόγια και για τους άρρενες και στα 
Μητρώα Αρρένων αποδεικνύει την ελληνική του ιθαγένεια, η δε εγγραφή στα Μητρώα Θηλέων συνιστά 
µεν ισχυρό τεκµήριο, αλλά όχι πλήρη απόδειξη ελληνικής ιθαγένειας. 
 Σύµφωνα µε την από 28-2-2014 βεβαίωση συντάξεων και την φορολογική δήλωση έτους 2014 που 
προσκόµισε η εν θέµατι προκύπτει ότι έζησε επί µακρό χρονικό διάστηµα θεωρώντας ότι είναι 
Ελληνίδα, δίχως να έχει προκύψει κάποια αλλαγή, µε όλες τις συνέπειες που αυτό το νοµικό και 
πραγµατικό γεγονός είχε για την προσωπική της κατάσταση, ως δηµιουργικό περαιτέρω δικαιωµάτων,
νοµικών σχέσεων  και καταστάσεων.  
 Προς επίρρωση των ανωτέρω, σας γνωρίζουµε ότι η …….., αδελφή της εν θέµατι, φέρεται γραµµένη 
στα δηµοτολόγια του ∆ήµου ……., ο …………, αδελφός της εν θέµατι, φέρεται γραµµένος στα Μητρώα 
Αρρένων του ∆[ήµου] ……. Ν[οµού] …….. και στα δηµοτολόγια του ∆ήµου ……., καθώς και ο ………, 
αδελφός της εν θέµατι, φέρεται γραµµένος στα Μητρώα Αρρένων του ∆ήµου …… Ν[οµού] ……. και 
στα δηµοτολόγια του ∆ήµου ……., δίχως καµία µεταβολή. 
 
 Η Υπηρεσία µας φρονεί ότι η πάροδος χρονικού διαστήµατος τουλάχιστον πενήντα (50) ετών από την 
µη εγγραφή της στα εν ισχύ δηµοτολόγια, που σηµειώνεται ότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά της, 



υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο για την διαπίστωση της ελληνικής της ιθαγένειας.
 Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε την αριθµ. 2/2007 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους, 
έχει γίνει νοµολογιακώς δεκτό ότι εάν κάποιος αναγνωρίζεται από την Ελληνική διοίκηση από µακρού 
χρόνου ως Έλληνας, δεν είναι δυνατό µετά την πάροδο του χρόνου αυτού να αµφισβητείται η 
Ελληνική ιδιότητα του καλόπιστα συµπεριφερόµενου ως έλληνα πολίτη.  Η νοµολογία αυτή, η οποία 
υπηρετεί, τόσο την αρχή της χρηστής διοίκησης, όσο και την αρχή της προστατευόµενης εµπιστοσύνης 
του διοικούµενου, έχει αποτελέσει και διοικητική πρακτική.
 Ως εκ τούτου, η εν θέµατι δύναται να εγγραφεί στα εν ισχύ δηµοτολόγια του ∆ήµου ………..
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